Бодик О. П.
Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія.
Лексикографія : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – К. :
Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.
У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем,
список літератури, а також систему практичних та навчальних
завдань, які допоможуть закріпити й удосконалити практичні
навички аналізу мовних явищ, запропоновано запитання та
завданім для самоконтролю, які дають можливість організувати
студентів для самостійної роботи. Подано схеми лексикологічного та
фразеологічного розборів, наводяться їхні зразки.
У теоретичній частині проведено ґрунтовне наукове дослідження
іншомовних лексичних запозичень у словниковому складі сучасної
української літературної мови, укладено “Тлумачний словник
іншомовних соціально-економічних запозичень”.
Для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів, аспірантів, викладачів.
Лабрюєр Ж.
Характери, або Звичаї нинішнього віку / Жан де Лабрюєр ; пер. із
фр. Г. Малець. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009. – 364 с. – (Сер.
“Християнські філософи” ; вип. 6).
“Характери” Жана де Лабрюєра посідають особливе місце у
французькій літературі. Часом уїдливі портрети сучасників
“Золотого віку” завдяки психологічній глибині залишаються
актуальними й нині, три століття потому. Створені моралістом,
представником класицизму, ці портрети своєю багатою мовою й
вишуканим стилем надихали багатьох письменників XVIII й XIX ст.,
а їхній автор, консерватор і суворий песиміст, показав себе першовідкривачем і майстром іронічного портрета.
Соціально-психологічний словник / авт.-уклад. Мирослав Чапка,
Уршула Контни. – Мисловіце, 2010. – 519 с.
Словник розкриває зміст найбільш уживаних психологічних понять,
термінів і категорій, що відображають сучасний стан психологічної
науки в Польщі, та нових понять і термінів, які виникли під впливом
соціально-економічних
перетворень
та
науково-технічного
прогресу.
До словника включені також і деякі поняття, що входять у систему
інших наук: філософії, соціології, педагогіки, медицини.
Призначений як для спеціалістів, які цікавляться проблемами
психології, так і для студентів, працівників освіти, слухачів системи
перепідготовки і підвищення кваліфікації, післядипломної освіти,
широкого кола читачів, що використовують у своїй роботі
психологічні знання.
Головченко В. І.
Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець
XIX – друга третина XX ст.) : навч. посіб. / В. І. Головченко, В. А.
Рубель. – К. : Либідь, 2010. – 520 с.
У посібнику висвітлюється другий етап Нової історії країн Азії та
Африки, сутність якого зумовлювалася розвитком східних народів в
умовах колоніального поневолення. Розкривається загальна й
регіональна специфіка соціоеволюційного процесу в афро-азійських
країнах у період існування Світової колоніальної системи.
Аналізуються трансформаційні наслідки колоніалізму на Сході.
Хронологічні межі означеного історичного етапу узгоджуються із
загальноєвропейськими критеріями поняття Нової історії (Modern
History).
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів.

Станіславський К.
Робота актора над собою. Ч. І та ІІ. Щоденник учня /
К. Станіславський ; пер. Т. Ольховського ; за ред. Ф. Гаєвського. –
Факсимільне вид. 1953 р. – Львів : КТАМ, 2011. – 672 с.

Кравець Я.
Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія : навч. посіб. / Ярема
Кравець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 88 с.
До навчального посібника увійшли матеріали, пов’язані з пізнанням
і дослідженням лужицької історії, культури, літератури упродовж
XIX–XX ст. у наукових публікаціях в Україні, Франції та Бельгії.
Розкриваються лужицькі зацікавлення І. Франка, В. Гнатюка,
Д. Дорошенка, В. Щурата, а також відомих франкомовних славістів
С. Курр’ера, А. д’Авріля, Л. Леже, Ф. де Во та ін.
Призначається для студентів гуманітарних спеціальностей.
Бородчук А.
Молекулярна фізика. Збірник задач. Методика розв’язування : навч.
посіб. / А. Бородчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –
154 с.
У посібнику зібрано понад 300 вправ і задач з усіх розділів курсу
молекулярної фізики. Докладно розглянуто методичні аспекти
розв’язування задач, для типових задач подано повні розв’язання,
що ілюструють способи та методи роботи над задачею.
Для
студентів
фізико-математичних
та
інженерно-технічних
спеціальностей університетів, а також для викладачів та учнів
фізико-математичних ліцеїв, осіб, що займаються самоосвітою.
Ржевська А. В.
Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи :
монографія / А. В. Ржевська ; Держ. закл. “Луган. нац. ун-т імені
Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса
Шевченка”, 2011. – 356 с.
У монографії представлено результати аналізу генези сучасної
університетської освіти в Андоррі, Бельгії, Великобританії, Ірландії,
Іспанії, Нідерландах, Португалії та Франції – її національні
особливості, передумови, тенденції розвитку, домінуючі ідеї та
процеси. Значну увагу приділено організації та головним
характеристикам західноєвропейського університету сьогодення як
складної впливової багатофункціональної соціальної інституції,
сучасному європейському простору вищої освіти.
Призначено для керівників вищих навчальних закладів, освітян і
науковців; спеціалістів із компаративної педагогіки, управління та
історії європейської освіти; працівників Міністерства освіти і науки
України, відділів із забезпечення якості, міжнародної та фінансової
діяльності університетів.
Кондратюк К.
Сучасна національна історіографія новітньої історії України (19142009 pp.) : навч. посіб. / Костянтин Кондратюк, Олексій Сухий. –
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 262 с.
У навчальному посібнику проаналізовано наукову історичну
літературу, яка побачила світ після проголошення незалежності
України і присвячена новітній добі в її історії.
Для студентів та аспірантів історичних факультетів і всіх, хто
цікавиться станом сучасної української історичної науки.

Юхименко П. І.
Теорія фінансів : підручник / Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. ;
під заг. ред. професорів Федосова В. М., Юрія С. І. – К. : Центр
учбової літератури, 2010. – 576 с.
Цей підручник є першою спробою повернути українську фінансову
школу до загального русла світової фінансової науки. Вперше у
вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються
питання теорії фінансів у систематизованому виді із сучасною
системою
оцінок.
Підручник
устаткований
контрольними
запитаннями
і
тестами
для
перевірки
знань
студентів,
узагальненнями підходів до трактування категорій, списком
рекомендованих першоджерел до кожної теми. За структурою і
змістом підручник відповідає програмі навчального курсу “Фінанси”,
який вивчається на усіх факультетах економіки і фінансів вищих
закладів освіти України.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів,
викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання теорії фінансів.
Міщук С.М.
Наукове описування рукописних книг та стародруків в Україні
(друга половина XIX – 30-ті роки XX ст.). Історіографія. Бібліографія
/ С. М. Міщук ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Житомир : Полісся,
2011. – 184 с.
У науковому виданні репрезентовано історіографічний аспект
становлення та розвитку досліджень в галузі описування
рукописних книг і стародруків в Україні у другій половиш XIX – 30-х
роках XX ст., а також запропоновано бібліографічний покажчик
історико-книгознавчих праць із вивчення слов’янської рукописної і
книжкової спадщини.
Розраховано на істориків, фахівців – книгознавців та кодикологів, а
також на широкий загал дослідників, які цікавляться вітчизняною
історією.
Непочатенко О. О.
Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. О. Непочатенко. – К. : Центр
учбової літератури, 2011. – 328 с.
Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної
навчальної дисципліни “Фінанси підприємств”, яку включено до
навчального
плану підготовки бакалаврів з економіки й
підприємництва. У ньому висвітлено питання сутності й організації
фінансів підприємств, організації готівкових та безготівкових
розрахунків, формування і розподілу прибутку, оподаткування
підприємств,
організації
оборотних
коштів
і
кредитування
підприємств,
фінансування
відтворення
основних
фондів,
фінансового планування, бюджетування та контролінгу, методики
аналізу
фінансового стану, проведення фінансової санації
підприємств.
Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у
сфері фінансів, бізнесменів.
Малярець Л. М.
Теорія ймовірностей і математична статистика у вправах, прикладах
та задачах : навч.-практ. посіб. / Малярець Л. М., Ігначкова А. В.,
Широкорад Л. Д. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 548 с.
Наведено методи розв’язування задач за кожною з тем модуля
“Теорія ймовірностей і математична статистика” навчальної
дисципліни “Математика для економістів”. Велика кількість
розв’язаних прикладів та задач, а також підсумкові контрольні
роботи полегшать засвоєння даної навчальної дисципліни і
допоможуть самостійно вивчити окремі теми.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів, викладачів та осіб, які самостійно будуть
вивчати вказану навчальну дисципліну.

Карнацевич В. Л.
События, изменившие мир / сост. и авт. истор.-биограф. очерков В.
Л. Карнацевич; худ.-оформ. О. Н. Артёменко. – Харьков : Фолио,
2011. – 317 с.
Они разные – великие открытия, дарованные миру человеческим
гением, и катастрофы, в результате которых гибли целые
цивилизации, войны и революции, битвы и религиозные
реформации. Некоторые из них уместились в рамки одних суток и
даже часов, а некоторые растянулись на столетия. Объединяет их
одно – эти события изменили мир, сделали его другим, без них
история цивилизации пошла бы по другому, неведомому нам пути...
Дубровіна Л. А.
Бібліотечна справа в Україні в XX столітті / Л. А. Дубровіна,
О. С. Онищенко. – К., 2009. – 530 с.
У монографії висвітлюються основні тенденції розвитку й доля
бібліотек та бібліотечної справи в Україні у XX ст.: функціонування в
різних суспільно-політичних умовах, фундаментальні зміни в
організації книгозбірень та їх роль у суспільстві, традиції та інновації
в діяльності бібліотек, формування бібліотечної мережі, бібліотечні
фонди,
інформаційні
ресурси,
науково-довідковий
апарат,
обслуговування, культурно-інформаційна та видавнича діяльність.
Розглядаються види та типи бібліотек, правові засади бібліотечної
справи, професійна освіта, створення громадських організацій тощо.
Значна
увага
приділена
розвитку
бібліотечної
науки
–
книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, теорії та
практиці бібліотечної справи.
Відзначено роль бібліотек у розвитку української державності,
національної освіти, науки, культури.
Розраховано на фахівців – бібліотекознавців,
бібліографознавців, а також на широке коло читачів.

книгознавців,

Церква, нація, держава. Діяльність та спадщина митрополита
Андрея Шептицького (1865–1944) = Kościół, naród, państwo.
Działalność i dziedzictwo metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1865–
1944) : матеріали міжнар. конф., Краків, 25–26 листоп. 2009 р. / під
ред. Анджея Романа Шептицького ; Колегія Східної Європи імені Яна
Новака-Єзьоранського ; Фонд роду Шептицьких. – Вроцлав ;
Варшава, 2011. – 312 с. – Польською і українською мовами.

